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Betreft:

Tiende verjaardag van het voorstel voor een horizontale richtlijn

Op 2 juli 2008 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn van de Raad betreffende
de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling buiten de arbeidsmarkt, ongeacht leeftijd,
handicap, seksuele gerichtheid of geloof — de zogeheten horizontale richtlijn.
Momenteel beschermt het EU-recht burgers tegen discriminatie in de volgende gevallen:
–

wanneer die discriminatie gebaseerd is op nationaliteit, leeftijd, godsdienst of levensovertuiging,
seksuele gerichtheid of handicap: alleen bescherming met betrekking tot werk;

–

wanneer die gebaseerd is op geslacht: bescherming op het gebied van werk, sociale zekerheid
en gezondheidszorg, toegang tot goederen en diensten, maar niet met betrekking tot onderwijs of
sociale voordelen;

–

wanneer die gebaseerd is op ras of etnische afkomst: bescherming op het werk en met
betrekking tot andere aspecten van het leven dankzij de richtlijn rassengelijkheid uit 2000.

De horizontale richtlijn zou de leemtes hebben opgevuld en de bescherming tegen discriminatie in de
hele EU hebben geharmoniseerd. Maar na tien jaar praten en onderhandelen zit het voorstel nog
steeds muurvast in de Raad en heeft de EU nog steeds geen alomvattende bescherming tegen
discriminatie op alle gebieden van het leven.
–

Wat heeft de Commissie tot dusver ondernomen om de horizontale richtlijn vlot te trekken in de
Raad?

–

Wat gaat de Commissie, naast de horizontale richtlijn, doen om de bescherming tegen
discriminatie in de EU te verbeteren en koers te zetten naar een alomvattende bescherming met
betrekking tot alle aspecten van het leven (naast het werk)?

–

Wat onderneemt de Commissie om ervoor te zorgen dat het recht dat in de sociale pijler is
vervat, namelijk dat eenieder, ongeacht geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of
levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, recht heeft op gelijke behandeling en
gelijke kansen met betrekking tot sociale bescherming en onderwijs, in alle lidstaten wordt
toegepast? Wat doet de Commissie om gelijke kansen voor ondervertegenwoordigde groepen te
bevorderen?
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